
          



 

 منتظر خواهین ماند بکشید و ما نیز همراه شماپس انتظار 

 

 بسن هللا الرحمن الرحین                                       

ستایش را سززاوار هللا اسزا از او یزارس هسزتل وآمزر شمزورزش مینمزایین و بزل او پنزاه میبزرین از بزدس ن سز ایمان و 

هزی  نمایزد  شگمزراه هللا را هدایا نماید پس هرگزز گمزراه نخواهزد شزد و کسزیکل را کزلاعمال گناهمان،کسیکل هللا او 

هدایا کننده اس براس او نیسا . ش ادا و گواهی میزدهن  کزل هزی  خزدایی نیسزا  بزیزر از هللا کزل تن زا و بزی شزری  

 اسا، و گواهی میدهن کل محمد صمی هللا عمیل وسمن بنده و پیامبر اوسا

 اما بعد:

ُِ ِبُ دْن َيْن ُيِصديَبُ ُن لَّْدُذ ِبَ دَ ل   ِ د}:عالی می رمایدهللا ت دَنَيْيِن َوَنْحدُن َنتَدَربَّ ْْ ََ  لُْْح ِِ ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن ِبَنا ِإَّلَّ ِإْحد َِ ْن ِعْند
يَنا َفَتَربَُّصول ِإنَّا َ َ ُ ْن ُ َتَربُِّصونَ   . 25توبل/ {.َيْو ِبَأْيَِ

نیکی )ش ادا یا پیروزس( انتظار دیگرس دارید؟ وما منتظرین کل یا  هللا شما را عذار  بگو شیا از ما بزیر ازیکی از دو

 پس انتظار بکشید و ما هن همراه شما منتظر خواهین ماند.دهد و یا با دستان ما عذار داده شوید.

 ن:اس مسممانا

را ل مزا امزر نمزوده بزل نبزرد و مزا ما میهنگین براس اآاعا از هللا و رضایا او،نبزرد میکنزین بزراس اینکزل اوسزبحانل بز

تشویق میکند . وشنرا ب ترین وسیمل براس نزدیکی بل او قرار داده اسا، و او را سپاس میگویین سزبحانل  بسوس شن 

ومزا را قطزآ بزل پیزروزس داده اسزا ا )ش ادا یزا پیزروزس(امر نموده بل نبرد و بل ما وعده اهرو ثوارتعالی او بل ما 

ددددْوَ  ُنْ ِتيددددِذ َيْ ددددر ل } :هللا تعززززالی می رمایززززدو  وعززززده نززززداده اسززززا َْ ِِددددْ  َف ِْ ِْتَددددْل َيْو َي ددددِبيِل لَّْددددِذ َفُي َْ َِاتِددددْل ِفددددل  َوَ ددددْن ُي
ا    47نساء/{َعِظي  

بر  .یروز گردند براس شن ا ثوار و اهر قراوانی شماده کرده این، نبرد میکنند اگر کشتل شوند یا پو کسانبکل در راه هللا

و صبر پیشل کنین و برهللا اسا کل ما را یارس نماید ،پس ما را هول و نگران نکنزدهم  شزدن ممزا ماسا کل بهنگین 

: هللا می رمایزدهمزل حالت زا بحزول وقزو. هللا . ک ر یا بترسین ازشن  یا عزممان را سسا کند،براس اینکل ما پیزروزین در
َُْهْن َويَ } ل َعَِْيِذ َحِّدا ِإنَّ لََّْذ لْشَتَر  ِ َن لُْْ ْ ِ ِنيَن َيْنُف  َ َِْتُِوَن َوْع ُِْتُِوَن َوُي ِبيِل لَِّْذ َفَي َْ َِاِتُِوَن ِفل  ْ َولَُْهْن ِبَأنَّ َُْهُن لَْْ نََّة ُي

َتْبِشددددُرول ِبَبددددْيِ ُ ُن لَّددددِ   َبدددا ْْ ِِ ِ ددددَن لَّْدددِذ َفا َِ ْنِ يددددِل َولُِْْددددْرَِْن َوَ دددْن َيْوفَدددده ِبَ ْهدددد بِددددِذ َوَ ِْددددَا ُهددددَو لْْفَددددْوُ   َيْ ُتنْ ِفدددل لْتَّددددْوَرلِإ َولْيِ
 .111توبل/{لَْْ ِظينُ 

هللا از ایمانداران هانشان و مالشان را خریدارس مینماید در قبال دادن هنا ،شن ا کسانی هستند کل در راه هللا میهگند  

قادارتر کسی و شیاپس میکشند و کشتل میشوند این وعده بر حطی اسا کل در تورا. و انهیل و قرشن داده شده اسا و

بزرگترین رستگاریسا.  معاممل اس کل کرده اید و این  پس بشارا و مژده باد بر شما بر ،اسا از هللا بنسبا ع دش

ير ل}:ودوباره هللا تعالی می رماید َِ َْ َيَحاَط لَُّْذ ِبَها َوَ اَن لَُّْذ َعَِه ُ دلِّ َشدْل   قَد ُرول َعَِْيَها َق َِ ِْ َوَْدْو قَداَتَُِ ُن *  َوُيْخَر  َْْن َت
َُوَن َوِْيِّددا َوََّل َنِصددير ل  َبدداَر يُددنَّ ََّل َيِ دد َْ َ َْ ددنَِّة لَّْددِذ  *لَّددِ يَن َ فَددُرول ََْوَّددُول ل ُْ ِْ ََ َْ َخَِددْب ِ ددْن َقْبددُل َوَْددْن َتِ دد ددنََّة لَّْددِذ لَّتِددل قَدد ُْ

يل    . 52و55و51قتح/{َتْبَِ



ل بدانید کزل هللا بزر هرزیززس توانزا بزوده و احاآز بل شما میبخشد ود و )غنیمت اس( دیگرس کل هنوز بدسا نیا ورده ای

و اگر همراه شما میهنگیدند بل شما پشزا میکرنزد و شن موقز  کسزی نبزود شزما را یزارس  دارد *و کسانیکل کاقرگشتند

ایستاده این ودر وده و دگرگون نخواهد شد * ما در برابرعالن تطدیرس اسا کل هللا از قبل بر قرار نمدهد* واین سنا و 

و پیززروز هززن شززدین. تعهبززی در شن نیسززا ایززن وعززده هللا بززود کززل بززل مززا داده بززود.و  اقتززادین بززا لشززکر و قدرت ایشززان

 . 12صف/ {َوُيْخَر  ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِ َن لَِّْذ َوَفْتٌح َقِري ٌ }:می رماید

.  اسزا نزدی  پیروزس و قتح بزودس و اسا هللا هانر از نصرا پس میبخشد شما بل دارید دوسا کل شنزرا شخر در

 تعهر نارحتی ا و بال زیادس و گرانی از و  بارید ناراحتی ا ما بر دوباره باد مثل شد، مهروح بسیارس و کشتل ما واز

دْبُتْن َيْن َيْن :}می رمایزد هللا کزل همانآور اسا تطدیرحتمی برما بالها این اسا شده داده وعده ما بل شن ن زون یدنکن ِْ َح
درَّلُ  َو ُ  داُ  َولََّّْ َْ ْتُهُن لَْْبْأ َّْ ا َيْأِتُ ْن َ َيُل لَِّ يَن َخَِْول ِ ْن َقْبُِِ ْن َ  ُخُِول لَْْ نََّة َوَْ َّ َْ ُْدوُل َولَّدِ يَن ََْ ُندول َت ِْْ ُْدول َحتَّده َيُِدوَل لْرَّ

 .517/بطره{ي ٌ َ َ ُذ َ َته َنْصُر لَِّْذ َيََّل ِإنَّ َنْصَر لَِّْذ َقرِ 

 اذیزا و ناراحتی کل بودند کسانی شما از شما قبل حالیکل در شد خواهید ب شا وارد شسانی این بل میکنید شما گمان

 کسانیکل و پیامبرشان زمانیکل تا( شد سسا موق شان) شوند امید نا بود نزدی  و بود شورده ستوه بل را شن ا شزار و

 واز.  اسزا نزدیز  هللا ویزارس کمز  باشزید شگزاه میرسد هللا وکم  نصرا وقا زل میگ تند بودند شورده ایمان او بل

 کل اسا روایا عنل هللا رضی خبار

 لنزا تزد  لنزا تستنصزر اال:قطمنزا الکعبزل ظل قی برده متوسد هو و وسمن عمیل هللا صمی هللا رسول الی شکونا:)می رماید

 نصز ین قیهعزل رأسل عمی قیوض  بالمنشار قیهاء قی ا قیهعل االرض قی لل قیح ر الرهل یوخذ قبمکن من کان قد:قطال

 مزن الراکزر یسزر حتزی االمزر هزذا لیزتمن وهللا دینزل عزن ذلز  یصده قما عظمل و لحمل دون ما الحدید بأمشاآ یمشآ و

 بسزبر هللا رسول پیش بردین شکایا( . تستعهمون لکنکن و غنمل عمی الذئر و هللا اال یخاف ال حضرموا الی صنعاء

 میرسد هللا ویارس کم  کی اخر گ تین او بود،بل زده تکیل بالشتی بل کعبل سایل زیر در او و نارحیتی ا و شزار و اذیا

 اره بزا شمدنزد مزی و داده قزرار گزودال در را او شوردنزش مزی و میگرقتنزد را کسزی شزما از قبزل:قرمود کن دعا برایمان

 بزر او امزا میکردنزد هزدا اسزتخوانش از را گوشزتش شهنی هاس شانل با و میکردند نصف اورا و کرده شرو  ازسرش

 از حرکزا میکنزد  حضرموا بسوس صنعاء از( زوپان) مساقر کل رسید خواهید بهایی هللا بل قسن .بود استوار نشدی

 تعهزر:مسزممانان اس.      میکنیزد عهمزل شزما امزا. کنزد هزال  را گوسز ندانش کل گرگ و ازهللا بزیراز نمی راسد کسی

 درو نهاا دهنده  ظ رمند آای ل وض  و حال این اسالمی، ادول برضد ممت ا و دولت ا و کاقر امت اس اهتما  از نکنید

 در شد خواهد تکمیل گروه دو زمانیکل تا داشا خواهد ادامل نارحتی ا و بالها شدا و اهتما  میباشد،این زمان ا تمان

 هللا کزل باشزید داشزتل ویطزین.مانزد نخواهزد مسزممان کاقرنزد کزل گروهی در و ماند نخواهد مناقق ایماندارانند کل گروهی

 رغززن عمززی و خززورد نخواهززد شکسززا دولتتززان باشززید مآمززئن و دهیززد بشززارا و داد خواهززد یززارس را مززومنش بنززدگان

 شزدا رغزن عمزی. اسا راسا راه بر زون گردید خواهد اقزون هللا یارس بل یطینا و شد خواهد برشن اضاقل قشارامت ا

 .اسا گردیده بیشتر عزتش و صالبا و شن ونیروس صف مناقطان و مدعیان ظاهرشدن آرف از نارحتی ا

اس مسممانان:امروز این معرکل قطآ حممل صمیبی نیسا و شن در حطبطا نبرد تمان اما ک ر اسزا برضزد اسزالن، و در 

ند همزانآور کزل مثزل ن همز  شزوه در یز  معرکزل بزا هزتاریخ سابطل نداشتل اسا کل تمان عالن ک ر بعنوان یز  خزانواد

تمان ک ار با تمان مسممین میباشدو هر مسممانی معناس این هنگ را میداند  وهنگ  اسا. وشن معرکل امروز هم  شده

وهود ضل ه ا در راه هللا را تایید میکند و میداند کل در شن خیر قراواس یقر اوکل امر از هانر هللا اسا ویعنی میداند 

دارد و شن نهاا و رستگارس و نزدیز  شزدن بزل هللا و رضزایا اوسزا و اگزر بزا شن مخال زا کنزد او دززار نزاراحتی و 

کل این  هالکا و خسران خواهد شد ودزار غضر هللا و ذلیمی میشود و هر مسممانی معنی این هنگ و نبرد را میداند.

زنزان و بززل هزا را یزارس میرسزاند.این هنزگ، هنزگ هزر دقا  اسزا از دیزن هللا وشزرعش و مستضزع ین از مزردان و 

شزوید ال و شبزروو کزرامتش پزس شمزاده مه زن و ن زس و مزیز. و براوسا کل برخیزد بزراس دقزا  از دمسممانی میباشد

دیزن خزدا  رسزاندن  اس مسممانان در هرها کل هسزتید شمزاده شزوید و شزما ب ترینیزد بزراس یزارس .براس هنگتان با ک ار

ت رأهأْىةأتِفأ  ت أ}و می رمایزد: ردگارتان شزما را خآزار قزرار میدهزد و نترسید وغمگین نشوید و پرو ،شماده شوید َأ ُمْمأَأ أْنت َلأ
أ أيأْفقأيمتونأ أة أأنَّيمْمأقأْوٌمأَلأ أاللَّو أذأل كأ ْمأم نأ ت مْهأةأْأبمتيمْمأةأْيتنأيمْمأأ*صم موه ى  َم أ  ُ هأا تْنأوأ تنأْفأَأْوأم  أ  ت أقمتِهحأممنأصَّ ًِتتأَّل َلَّ ي م  َأ ُمْمأ أيمقأتتُ لمونأ َلأ

ًْق لمونأأ أيأ أة أأنَّيمْمأقأْوٌمأَلأ َّىأذأل كأ َأ قملموةميمْمأ ًِتأوأ ي م  َأ ُأْنبأةميمْمأ يٌ أ  17و12سوره حشر/ {َأ  



*شن ا هرگزز وب مزین خزاآر مردمزی ن  منزد س شن زا نسزبا بزل هللاتر وحشا و ترس از شما در دل شن ا بیشتر اسا از

بآور دستل همعی با شما نمیهنگند هز در شبادی ا و و دژهاس مسزتحکن یزا از پشزا دیوارهزا، نززا  و هنزگ در میزان 

اسا کل خودشان قراوان اسا ، تو شن ا را متحد میبینی در حالیکل دل ایشان مت رق و پراکنده اسا ، این بل شن سبر 

قومی نادانند.. براستی هللا عزوهل راسا میگوید و این هن نصاراهاس صزمیبی و امت زاس کزاقر و ممت زایی کزل بزا شن زا 

با هم  کمی از مهاهزدان بهنکنزد و  بیاییند زمینیایستاده اسا، هرأا نمیکنند  ماوراء شن ا ی ود و هستند و در پشا

ه وصاحر شن شکسا خورده اسا، هرأا نمیکننزد کزل بیایینزد ززون تمان اوقاا هر کس خواستل در شن خوآل ور شد

دل ایشان از مهاهدین میترسد. وب ضل هللا شن ا ادر شدند در اقزانسزتان و عزراق ، بدانییزد کزل آاقزا روبزرو شزدن بزا 

ر شزان و مهاهدین را ندارند، هرأا نمیکنند بیاییند زون یطینا شن ا میدانند زی در انتظارشان اسا از تزرس و رعزر د

از هزیمزا و  دابزق و غوآزل در  اقریطا ویمن وصومال و شن ا میدانند زل زیزس عراق و لیبیا و اقزانستان و سیناء و

میدانند این شخرین  قوا و نبردشان اسا و باذن هللا این دقعزل مزا بزا   انتظارشان را میکشد، هالکا و نابودس و دمار

د هنگید.واین دقعل اسالن دوباره تا برپاشزدن قیامزا  سزرورس عزالن را خواهزد شن ا خواهین هنگید و شن ا با ما نخواهن

کرد، وبراس این اسا شمدنشان را بل تاخیر انداختل اند نمیتوانند این راه را آی کنند. وسزعی و کوشزش میکننزد بزراس 

و رواقزض حیزوان  هم  کردن اقراد بیشتر از گرگ ا و نوکرانشزان از صزحواا و مرتزدین و کردهزاس ممحزد و بزی دیزن

و تمزان دقعزاا وکیم اواتباعشزان مانند و امریکا و همپیمانانش نتوانستل اند بر خالقا گزندس برسزانند حتزی بزا وهزود 

تا زمانیکزل در ایزن اواخزر روس شوردند، ینل دیگرس شرش کن شده اسا وشن ا بل بل گزهمپیمانیش شکسا خورده یا 

 اسالم به تظاهرش باتحالف شل سمولی 

 ززل  تحزالف اسزالمی باشزد و اعزالن کزرده گزر . و اعالن کرده اند هدف شن ا نبرد اسا با خالقزا. وایزناعالن نمودندرا 

تا با نصیرس و  باشدکل بل یارس و نهاا نهابا مردن شان کل مستضعف و شسیر دیده اند میشتابد و اعالن کرده  باشد

روس بهنگد و گرزل اسالمی باشد واعالن کنزد کزل بزا رواقزض مشزر  و کردهزاس بزی دیزن در عزراق میهنگزد  سیادا

کسانیکل اهل سنا را میکشند و بیرون کرده و در دیارشان قساد میکننزد شبرویشزان را بزل تزاراب میبرنزد. وگرززل شن 

لف اسالمیی باشد کل اعزالن برائزا هویزد از تحالف اسالمی باشد زین بی دین نیز میخواهد بل شن بپیوندد.و گرزل تحا

یهنگند )از شن آرف با کسانی مسیادا و سرورس ی ود و صمیبی ا و هدقش کشتن ی ودی ا و و شزادس قمسآین اسا 

را قراموش کرده این و گمان  ، بمل قمسآین، قمسآینی کل ی ود قکر میکند کل ما اوهللا میهنگند( کل براس اعالس کممة

را غاقمگیر کرده اند نل اس ی ود ما قمسآین را قراموش نکرده این حتی ی  لحظل و باذن هللا قراموشش  میبرند کل ما

نخواهین کرد و بل زودس زود باذن هللا صزداس پزاس مهاهزدبن را خواهیزد شزنید وهیش ایشزان شزما را محاصزره خوانزد 

بل روز بل شما نزدیکتر خواهین شد،حسابتان نمود در روزس کل قکرمیکنید دور اسا اما بزودس میبینید.شرس ما روز 

خانزل و سزرزمین شزما نیسزا ابزد گزواراس شزما نیسزا اس ی ود، را سخا سخا خزواهین رسید،همیشزل قمسزآین کزل تزا

تبدیل بل قبرستان خواهد شد، هللا شزما را در شن همز  نخواهزد کزرد اال در  اال برایتان زیزس نیسا براس شما قمسآین 

 شن مسممان ا شما

و قکر میکنید کزل هزاس خزوبی بزراس مخ زی شزدن نید ا خواهند کشا ، گرزل خود را در پشا سنگ ودرخا مخ ی کر

 پس در انتظار باشید و ماهن همراه شما منتظر خواهین ماند پیدا کرده اید،.

و  گحطیطزا ایزن هنز عزوهزل برگردیزد وسزنا پیامبرتزان صزمی هللا عمیزل وسزمن و س مسممانان:بسوس کتار پروردگارا

. و بدانیزد حطیطتزا ززل را بدانیزد ی زود حطیطا این تحالف ی ودس ، صمیبی و ص وس بل سرکردگی امریکا و نطشزل هزاس

أاْليأيمتو مأ:} میشود و می رماید و گروهشان هستند. و هللا تعالی بل شما یاد شور کسانی در صف و خندق ْنتكأ ُأْهضأىأعأ لأْنأ وأ
َّة عأأ ُأ َّىأ تهأحأنأ أالنَّصأ ُأيممْأوأَلأ لَّ از شما را ضی نخواهند شد تا زمانیکل از ممزا شن زا تبعیزا  ی ود و نصارا و 151بطره/ {م 

ُأطأتعموا}أکنید * ودوباره می رماید: أاْب ُمْمأَّل ن  ين  َّىأيأهم روُمْمأعأْنأ   ُمْمأنأ أيمقأتُ لمونأ أيأزأالمونأ  .514بطره/ {وأَلأ

يأْةبمتطمواأ}أومی رماید:ینتان برگردید. و با شما پیوستل خواهند هنگید تا زمانیکل از د ُِأوأ ُمْمأَأْع أا ُمونمواألأ َّل ْنأيأْثقأفموُمْمأيأ
ونأأ فمهم ُْ ُأ وأ رواألأْوأ أوأ ُأيمْمأة تلبروُ  نأ َأْلب  يأيمْمأوأ ُمْمأَأْي   و اگر شن ا بر شما پیروز شوند دشزمنانتان خواهنزد بزود .5ممتحنل/{َّل لأْي

. و دوبزاره 111شل عمزران/أ: میپردازند و میخواهند کل شما هن کاقر شزوید. ومی رمایزد:و با دسا وزبان بل شزارتان 

ُأت مونأأ}أمی رمایزد: ًْ أىمتتممأاْلمم َمولأم تكأ تتِفأوأ مَّ أذ  أوأَلأ ْنأَّل َلا م  ٍْ تت أ  ت أمم أيأْهقمةمتتونأ  هززن خویشززاوندس و در مززورد مومنزان01ُوةتتو {.َلأ

تتأ}:و می رماید پیمانی را رعایا نمیکنند و شنان مردمی متهاوزند. مأ ْمأوأ تْنأَأْ توأاى ي  ُمأم  تت أاْلةأْاضأ ُرْمأقأتْ أةأت أت  ن ت تتأعأ وأ رواأمأ



ًْق لمونأأ ُأ ُمْمأ ْن ُم أَّل ْنأ أاْْلأيأتت  ُممم أقأْ أةأيَّنَّتألأ ةأهم ُْ ن ا دوسا دارنزد شزما در رنز  و عزذار شأ. 111شل عمران/ {.ُمْخف  أصم موهمىمْمأَأ

د بیشتر از و زبانشان نمایان اسا وشنزل را کل در سینل هایشان مخ ی نموده انباشید براستی دشمنیشان از از دهان 

َّقمتواأ}:ومی رماید .ما میبینیدش اسا کلشن  ُأ واأوأ ُأْصتة هم واأة يأتأوأا  ْنأ ُمْمأبأيِّمأٌفأيأْفهأنم ْة ُمص  ٍْىمْمأوأا  ْنأ ُأبم بأنأٌفأ ُمْمأنأ ُأْمبأْب َّل ْنأ
ْيِمتأَّل أ َأ ْي مىمْمأ ُأ ُمْمأ هر أيأضم يطَلأ أممن  ًْمألمونأ أاللَّوأأة مأتأيأ شما خوشی  رسید شن ارا ناراحا میکند  اگر بل  .021آلأعمتهان .{نَّ

هزی  زیزانی را نتواننزد و اگر بل شما گزندس رسید شن ا را خوشحال خواهد کرد اگر شما صبر کنید وصبور باشید شن زا 

أ}أسزبحانل تعزالی می رمایزد:هللا بل شما برسانند بیش  هللا بر هرزی زیزس تواناسا و تْنأَأْىتل  واأم  ُأفأتهم أ ينأ تتأيأتوأ رأالَّتذ  مأ
ُممْأ ةِّ ْنأهأ ْيْهأم  ْنأخأ ُمْمأم  لأْي أعأ لأ أَأْنأيمنأزَّ ُ ينأ ه  َْ أاْلمم أوأَلأ ُأتب   ُ  .011ةقههأ{.اْل

کل بخواهزد  دوسا ندارند کل از هانر هللا خیر و برکتی براس شما نازل گرددو هللا بل هرکس ،کسانی کاقرند ومشرکان

پوشیده اسا سپس بعد از تمان این مسائل،بر زل مسممانی  رحمتش را شامل میکند و او بسیار کرامتند و عظین اسا.

و ش  دارد کل این هنگ هنگ با اسالن و مسممین نیسا,و برزل مسممانی پوشیده اسا و ش  دارد کل این اهتما  

لا اسالمی  هنگ با شرعیا هللا و اما رسول هللا صزمی هللا عمیزل دول ک ر و ممت ا کل هم  شده اند براس هنگ با دو

در خنزدقی میایسزتد کزل شن تحزالف ضزد  رداززل دینزی قز براسزاس کدان گمراهی بزیر از این معتطزد اسا؟و ؟وسمن نیسا

دعوا میکنزد دولا اسالمی در آول شر وروز  ضد انلو مشوق انلو براساس زل دینی قاآع ؟باشد می دولا اسالمی

بزر ایزن موقزف ایسزتاده اسزا کزل میهنگزد بزا تمزان  کل دولا اسالمیشن، زرا زون براس نبرد با شن ویا اولیا هنگ با 

 .لشکرهاس ک ر بآور اهمالی

و تا بل  ز شغاز پیدایشش قبل از ده سالاس مسممانان: بر شما باد کل دولا اسالمی را بشناسید حطیطتا دولا اسالمی ا

 پایزل و عمزود و ارکزان و اسزاس گزروه  ایمزان و ک زر بزوده اسزا و بمکزل شن رأس هنگ قی ما بین گزروه مروز اودر ا

قدرتشان   تمان تمان ک ارو مرتدین در عالن و ایمان میباشد و براس این دشمنان هللا این مسئمل را بل م می در  کرده

و در آول شر و روز سزعی میکننزد شنزرا  .ا اسالمیبراس هنگ با دول  ن قدرارا هم  کرده اند و ایستانده اند با تما

و در حطیا هم  شزدن شن زا بزر عمیزل دولزا اسزالمی  با تمان وسایل و آریط اس ممکن نابودش کنند،توسعل بخشیده و

ورأس هنگ و وخندق شن اسا واین دلیل واضحتر از گروه ایمان و  کل دولا اسالمی پایل وعمود دلیمی اسا برا این

ر زمانیکزل در وسززآ شسزمان اسززا و هرگزز مخ ززی نخواهزد شززد حتزی بززر پیرزنزان عهززوز و بززل هززاس خورشزید اسززا د

 .مناققو کینل توز ا منکر نخواهد شد مگر ت رقل کنندهکوز  و کسی شنر

اس مسممانان دقا  کردن از این هنگ و نبرد بزر هزر مسزممانی واهزر اسزا و کسزی عزذر نزدارد و مزن شزما را در کزل 

سب  بار و گرانبار و ههرا کنید ،پیر و هوان و بپا پس بشتابید  ،و خاصتا قرزندان بالد الحرمین مکان قرا میخوانن

د براس یارس و کم  دینتان بپا خیزید اس نوه هاس م زاهرین و انصزار بپزاس خیزیزد برعمیزل آاغوت زاس مرتزد شل خیزی

ر و لیبیا و صومال و قمبپزین و اقریطزا و سمول و یارس و کم  کنید کسانتان را در شان وعراق و یمن و قوقاز و مص

ُمتممأ}هللا عزوهل می رماید:  اندو نیزیا و ترکستان و بنگالدش و در تمان مکان ا. ألأ ُمْمأَّل ذأاأق يتلأ أآأمأنمواأمأتألأ ينأ يأتأَأيريأتأالَّذ 
يأتة أ ُمْمأة تْلنأ ي أَأهأض  ُمْمأَّل لأىأاَْلأْهض  أاثَّتقأْل أاللَّو  واأ   أبأة يل  أاْنف هم تهأة أَّل َلَّ يأتتة أالت رْنيأتأ  ت أاْْلأخ  ُأتتامأاْلنأ تتأمأ تهأة أ أمأ أاْْلأخ  ال رْنيأتأم نأ

لأتتىأأ*قأل يتتٌلأ تتْيِمتأوأاللَّتتومأعأ َأ وهمأ تتهر ُأضم أ ُمْمأوأَلأ ْيتتهأ َأ ْلأقأْوِمتتتأ ُأْة   يأْبتت تتذأاِةتأَأل يِمتتتأوأ ُمْمأعأ ًأتتذِّْة واأيم ُأْنف تتهم أ يهٌأَّل َلَّ أقأتت   ُْ تتْ  َأ أ . {ُمتتلِّ
شما را زل شده اسا زمانیکل بل شما گ تل میشود کل در راه خدا ههرا کنید اس کسانیکل ایمان شورده اید .21و21توبل/

بل زمین زسپیده و سسا میشوید و بل هاس شخرا بل زندگی دنیا راضی شده اید؟متا  و زندگی دنیا نسبا بل شخزرا 

گرقتار خواهد کرد و قون دیگرس بهاس شما خواهد زیز اندکی میباشذ**اگر ههرا نکنید هللا شما را بل عذار دردناکی 

ث قأتَِلأ}أشورد و نخواهید توانسا بل هللا زیانی برسانیدو او بر همل زیز قدرتمند و تواناسا و می رماید: فأتِ تأوأ واأخ  اْنف هم
ُمْمأَّل ْنأ ْيٌهألأ ُمْمأخأ أاللَّو أذأل  ُمْمأ   أبأة يل  َأْنفمب  ُمْمأوأ تى  مواأة أأْموأال  َأ لأممونأأوأ ًْ ُأ ُمْمأ ْن   .71توبل/ .{ُم

اسا براس شزما اگزر  و این ب ترین اهر وثوارسبکبار و گرانبار ههرا کنید و با مال و هانتان در راه هللا ه اد کنید 

                      . بدانید



                                                                                                   اس سززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززربازان دولززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززا اسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززالمی
 و شمارا پیروز خواهزد کزرد و تان بودهباشید کل هللا با شماسا و او موال ویاورصبور باشید کل شما بر حطید و ثابا 

زار هدیززدس اسززا و عززن قریززر بززاذن هللا خیمززل باشززید ایززن معرکززل احزز و صززبور .نعمززا نصززرا ویززارس دسززا اوسززا

گاه ایشان را تصرف نموده و سیادا و قدرشان را خواهین شکسا وهللا سبحانل  نابودشان خواهد کرد بعدا این دقعل 

بوده و یطین داشتل باشزید   ا خواهین هنگید و شن ا توانایی هنگ را نخواهند داشا. پس ثابا استوارباذن هللا ما با شن

متطزین را وعزده داده اسزا ل اس ازبزین خواهزد رقزا و هللا  نصرتتان میدهد و این اهتما  بزر عمیزل شزما بزا زلزلزکل هللا

تتأ}أ:و هللا تعزالی می رمایزدوعده نصر و قتح داده اسا و ناراحتی بعداز تحمل  کردن شدا اذیا و شزار حطیطتا هللا  لأمَّ وأ
أقأتتتتتلمواأىأتتتت أاَْلأْنتتتتزأابأ نمتتتتونأ م  ٍْ تِنتتتتتأهأَأحأاْلمم أَّل يمأ تتتتتأزأا أىمتتتتْمأَّل َلَّ مأ هأبمتتتتولمومأوأ أاللَّتتتتومأوأ ُأ تتتت أ صأ هأبمتتتتولمومأوأ تتتت أنأتأاللَّتتتتومأوأ تتتتتأوأعأ ذأاأمأ

ُأْبل يِمت  22انزاب {.وأ

 و داده بودنزدو براسزتی هللا: ایزن وعزده هللا و رسزولش بزود کزل هنگان هنگ احزار یا خندق ایمانداران گ تنزد  وندیدید

. پزس مزومنین را در مگر اینکل ایمانشان زادتر شد و تسزمین حزق گشزتند تزیر نداد رسولش راسا گ تند و زیزس شن ا

 نزاراحتی و شزدا بزوده انزد، حطیطتزابزال و  اید کسانیکل قبزل از شزما در بشارا نصرو پیروزس بده . ندیده روز احزار

خود را ظاهر کرده و ایمان  شده وشدا میگیرد ادامل خواهد داشا تا زمانیکل ن اق ء و ناراحتی ا زیادهنگامیکل  بال

ما را  و همانا هللا تبار  وتعالی در مدا ده سال پیروزس نازل شده ومطدر میگردد  نصر و آنگاهخواهد گردیدو استوار

د و قتنل هزا هزارس ین  سپس برما ناراحتی ا نازل شه ادولا اسالمی را برپاس داشتل و اعالن نمودماامروز یاز نمود و

گرقا حتی بعضی از مناآق را کل قتح کرده و بر شن مسزیآر شزدین از دادیزن و زمزین و بالء شدا زارشد و ابتالء و ش

مناقطزان و کسزانیکل  حتزیا اسالمی را نزابود کزرده انزد کل دول تنگ شد حتی دشمنان دولا اسالمی قکر کردند بر ما 

 .15}ما وعدنا هللا و رسولل ال غرورا{.احزار/دلشان بیمار بود 

}متی میگ تنزد نیزز و حتی مهاهزدان صزبور و مزومن (هللا و رسولش هی  وعده اس بزیراز قریر بل ما ندادند دمیگ تن)

شزدید و هللا منزاقطین را از  و صزبورزمانیکزل ثابزا قزدن  هزر( ویارس هللا  میرسد پس کی نصرا) .517نصرهللا{.بطره/

و . نزدیکتزر از شنکزل ایمانزدار ب کزرش میرسزد زودتزر و ویزارس هللا نزازل خواهزد شزد  مومنین هدا کرد شن گاه نصزرا

مانیکل در ضعف و نابودس بود . پس ثابا قدن باشید اس مهاهدان در اسا از زبرگشا دولا اسالمی ب ضل هللا قویتر

و هی  خیرس در زندگی ما  و اهر یا پیروزس و ظ ر یا ش ادا.هموس راه شما زیزس قرار ندارد اال از یکی از دو خیر

مرگ عذار نیسزا در یزارس و  هیزگاهد اال اینکل بل زندگی ادامل دهین زیر حکن هللا و در سایل شریعتش ووهود ندار

 سا و کل زندگی عزتمند نهابا ا و استوار، کم  رساندن بل دین هللا و دقا  از شر  و حکمش، پس ثابا قدن باشید

 بشزتابید بدانیزد دنیزا در دنیزا و بسزوس هللا س زاهزد و دینزدار باشزیدن با رستگارس و ش ادا شرف اسزا ، پزکشتل شد

و و معاصی را نابود کنید و از ظمن دورس نمایید و از امیرانتان اآاعا  قانیسا و شنزکل نزد هللا اسا مطاون و دائمی

أاللَّتتومأ}نکنیززد و زیززاد قززران بخوانیززد و زیززاد توبززل و اسززتز ار بکنیززد  وهززدل نیاکنیززد پززس ناقرمزز تتتنأ ُأ تتتأ مأ ًأتتذِّةأيمْمأوأىمتتْمأوأ مم
ونأأ ُأْاف هم  22.ان ال/{يأْب

{ هرگاه در نبرد با دشزمنان هللا روبزرو شزدید بزل هللا تا زمانی کل شن ا استز ار میکنندداد نخواهد }و هللا شن ا را عذار 

صابر باشید هللا   باشید و وزیاد قول :الحول والقو. اال باهلل را تکرار کنید و و استوار استعانا و توکل کنید و ثابا قدن

 شما را نصرا خواهد

ا برایتان باز میکند کل اصال تصورش را هن نمیتوانید بکنید هللا تعالی ر بخشید و ثابا قدمتان میگرداند و دروازه خیر

ُأث يتِهاألأأ}أأمی رماید: واأاللَّتوأأ ُمتهم ُمواأوأاْذ ُمْمأ  مأِفأ أتتْثةم أآأمأنمواأَّل ذأاألأق ي ينأ أيأتأَأيريأتأالَّذ  تونأ ُمْفل نم ُمتْمأ لَّ هأبمتولأومأأ*ًأ ًمتواأاللَّتوأأوأ ي َأط  وأ
تة ه ينأأ أاللَّوأأمأعأأالصَّ واأَّل نَّ ُمْمأوأاْصة هم أه ينم ُأْذىأبأ لمواأوأ َأ ُأْف ُأنأتزأعمواأ أ أ   .72،74ان ال  {وأَلأ

زیزاد بکنیزد تزا بزا شن  اگر با گروهی از دشمنان روبرو شدید ثابا قدن باشزید و یزاد هللا رااس کسانیکل ایمان شورده اید 

رستکار شوید**و از هللا و رسولش اآاعا کنید و باهن نزا  نکنید کل سسا میشوید و هیبا شما از بین خواهد رقا 

و صبرپیشززل کنیززد و صززابر باشززیدحطیطتا هللا بززا صززابرین اسززا. و امززا وصززیا مززن بززراس شززما ایززن اسززا کززل اسززیران و 

صزابر  خارب کرده ونهاا دهید، پزس در تاریکی اس زندان ا س آاغوتیان  نزندانیان را در هر مکان خصوصا اهل عم



و بحزول و قزوا  همیشزل محززون و نزاراحتین  نکنید کل ما در شرامش هسزتین بخزاآر شزماو قکر باشید اس اسیرانمان 

و همزیمانان الم ی شما را نهاا خواهین داد، و میگویین بل ی ود ونصارس واتبا  واحزاب ایشان، و امریکا و روسیا 

أ}أهانشزان و نوکرانشان و رواقض مرتزد و اصناقشزان و هزن شزبیل  نأْنتنم أوأ ْبتنأيأْين  أَّل ْنت أحأاْلنم أة نأتتأَّل َلَّ تونأ ةَّصم ُأهأ قمتْلأىأتْلأ

ه أَأْوأ ْن   ْنأع  ًأذأاْبأم  ُمممأاللَّومأة  يةأ ُمْمأَأْنأيمص  أة  ُأهأةَّصم ينأتأنأ ُمْمأة أأْي   ًأ واأَّل نَّتأمأ ةَّصم ُأهأ ونأأ أ ةِّصم ُأهأ  25توبل/أ{مم

ش ادا یا پیروزس(و ما انتظار اینرا میکشین کل یا هللا شما اس ما بزیر از یکی از این دو اهر انتظار میکشید؟)}بگو بر

.و هن همززراه شززما انتظززار خززواهین کشززیدرا عززذار دهززد یززا بدسززتان مززا مهززازاا و عززذار بکشززید پززس انتظززار بکشززید مززا

أ}ا:خداس عمین وحکین بل مزا می رمایزدپروردگارمان هللا عزوهل  تْنأبأتة يل  ت رواأعأ أَأْمتوأالأيمْمأل يأصم واأيمْنف قمتونأ ُأفأتهم أ ينأ أالَّتذ  نَّ

ْبهأِةأثممَّأيمْالأةمونأأ ْمأنأ لأْيي  أعأ ُمونم ُأ أ    .63انفتل {اللَّو أ أبأيمْنف قمونأيأتأثممَّ

د پس بل زودس همل را صزرف خواهنزد کزرد شنگزاه کسانیکل کاقرند مالشان را براس متوقف کردن راه هللا صرف میکنن

سزا میخورنزد. ودوبزاره هللا عزوهزل العزیزز العمزین بزل ماند هزز حسزرا و نزا امیزدس و سزپس شکمایل اس برایشان نمی

يِهاأ}أمی رماید: أنأص  ل ياتأوأَلأ أوأ َ  مونأ أيأ أَلأ أثممَّ لَّوماأاَْلأْ ةأتهأ واألأوأ ُأفأهم أ ينأ أالَّذ  ُممم ُألأ لأْوأقأت أأ*وأ تْنأقأْةتلم لأتْتأم  أالَُّ  أقأتْ أخأ بمنَّفأأاللَّو 
يِلأ ُأْة   أ أاللَّو  َ  أأل بمنَّف  ُأ لأْنأ  . 52قتح/  {وأ

تزا شزما را یزارس  شما پشزا میکردنزد و شنگزاه کسزی نیسزادند بل و اگر کسانیکل کاقر شده اند اگر همراه شما میهنگی

نخواهد شمد. پس منتظر باشید ماهن همراه شما ش از این نیز بوده و برشن تزییرس دهد. این سنا پایدار هللا اسا کل پی

ْمأقأتتُ لموىمْمأ}أ:بزل مزا می رمایزد ق زارند و همانزا پروردگزار عزوهزل هبارومنتظر خواهین ما يمْختز ى  ُمْمأوأ ي ًأتذِّْةيمممأاللَّتومأة أأْيت   يم
ن ينأأ م  ٍْ أقأْوْمأمم أصم موهأ َْف  يأ ْمأوأ لأْيي  ْهُمْمأعأ يأْنصم شزما سزتان شن ا را عذار میدهزد بد هللا کل بکشید شن ا را. }و 01ُوةو {وأ

و دوبزاره پروردگزار  { شدمیبخ میگرداندو دل مومنین را بوسیمل شن شاد و خوارشان میسازد و شمارا برا شن ا پیروز

أ}أ:ذعمین وقدیرمان سزبحانل بزل مزا می رمایز تل ينأ نأتتأاْلممْهبأ ةأت    ً ُمنأتتأل  ُأل مأ لأقأتْ أبأتةأقأْتأ أأ*وأ ونأ توهم أأ*َّل نَّيمتْمألأيمتممأاْلمأْنصم وأا  نَّ
ْن أنأتألأيمممأاْلاأتل ةمونأأ  070،072،076صت تت {َم

ه اسا **شن ا کسانی هستند کل نصرا داده شدند**و بیگمان لشزکر ستی وعده ما براس پیامبران از قبل مطدر شد}برا

. حطیطتا پروردگارمان بل ومزا وعزده احدالحسنین)شز ادا یزا پیزروزس(و نصزرا وغمبزل بزر ک زار داده  {ما پیروز اسا

، و شزما را وعزده  داسا  و اما اس کاقران بزل شزما وعزده میزدهن بزل ذلیزل کردنتزان)در دنیزا(و عزذار هللا  )در قیامزا(

وعده میدهن در تمزان  باذن هللا  را خوارکردن و هزیما برعمیل تان میدهن و هللا در وعده هایش خالف نمیکند ، وشما

 هنگ ایتا برعمیل دولا اسالمی عواقر دردناکی را خواهید زشید. 

روسززیا، منتظززر باشززید اس اس  اروپززا،منتظر بززاش  اس پززس منتظززر بززاش امریکززا ،منتظززر بززاش

  ظر باشید اس ی ود، ما هن باشما منتظرین .ترواقض ،منتظر باشید اس مرتدین، من

 

تار، اس بل حرکا در شورنده ابرها، اس شکسا دهنده احزار، شن ا را نابود کن و متزلزل، شن ا یا هللا اس نازل کننده ک

 را شکسا بده و ما را یارس کن برعمیل شن ا

     

 

 


